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Метою вивчення дисципліни «Консолідація фінансової звітності» є набуття студентами 
необхідних теоретичних знань регулюючих положень і змісту процесу консолідації 
фінансової звітності, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування 
процедур, пов’язаних із складанням та представленням консолідованої фінансової звітності.

Дисципліна “Консолідація фінансової звітності” включена до 
освітньо-професійних програм другого магістерського рівня вищої 
освіти для спеціалізацій:

• «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі»

• «Облік і податковий консалтинг»

• «Фінансовий контроль та аудит»

• «Фінансова аналітика»

• «Корпоративні фінанси» 

• «Міжнародний менеджмент»

• «Фінансовий менеджмент»



Ключові категорії дисципліни

Консолідація фінансової звітності

Основні фахові компетентності та 
програмні результати навчання: 
– Вміння формувати фінансову звітність за 

національними та міжнародними 
стандартами для суб’єктів господарювання 
на корпоративному рівні;

– Представляти й використовувати 
відповідну інформацію для прийняття 
управлінських рішень;

– Здійснювати діяльність з консультування 
власників, менеджменту міжнародних 
корпорацій та інших користувачів 
інформації у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту

Ключові поняття  
дисципліни 

Консолідація 
фінансової звітності
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Розподіл тем

Тематичний план 
дисципліни 

“Консолідація фінансової 
звітності” / 
CONSOLIDATION OF 
FINANCIAL STATEMENTS

• Робоча програма передбачає 
опанування 7 тем, загальний 
обсяг дисципліни 180 годин/6 
кредитів.

Назва теми
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Тема 1. Сутність та загальні вимоги 
до консолідованої фінансової 
звітності

32 6 6 20 О, Т, ІЗ, ГП

Тема 2. Облік об‘єднання бізнесу 24 4 4 16 О, Т, ІЗ, К
Тема 3. Облік операцій 
материнського та його дочірніх 
підприємств

24 4 4 16 О, Т, ІЗ, К

Тема 4. Облік та відображення у 
консолідованій фінансовій звітності  
інвестицій в асоційовані та спільні 
підприємства групи

20 2 2 16 О, Т, ІЗ, К

Тема 5. Організація та методика 
консолідації фінансових звітів

40 8 8 24 О, Т, ІЗ, К

Тема 6. Консолідація фінансових 
звітів закордонних дочірніх 
підприємств

20 2 2 16 О, Т, ІЗ, К

Тема 7. Розкриття інформації щодо 
пов’язаних сторін

20 2 2 16 О, Т, ІЗ, К

Разом 180/6 28 28 124
Підсумковий контроль – екзамен
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